Herfølgespejderne – den røde tråd

Herfølgespejderne
Den røde tråd

Version 1 – Januar 2015

Herfølgespejderne – den røde tråd

Indholdsfortegnelse
Generelt ............................................................................................................................... 3
Gyldighed ....................................................................................................................3
Uniform & tørklæde .....................................................................................................3
Spejderlommen (gælder mikro-junior) .........................................................................3
Flaghejsning ................................................................................................................3
Mødeknapper ..............................................................................................................3
Årsstjerner ...................................................................................................................3
Det blå mærke .............................................................................................................3
Kilometermærker .........................................................................................................3
Herfølgespejdernes leveregler ............................................................................................. 4
Grenmål ............................................................................................................................... 5
MIKRO: 0-1 klasse ......................................................................................................5
Mærker: .............................................................................................................. 5
Patruljen: ............................................................................................................ 5
Møde: ................................................................................................................. 6
Leder: ................................................................................................................. 6
Generelt:............................................................................................................. 6
MINI: 2-3 klasse ...........................................................................................................7
Mærker: .............................................................................................................. 7
Patruljen: ............................................................................................................ 7
Møde: ................................................................................................................. 8
Leder: ................................................................................................................. 8
Generelt:............................................................................................................. 8
JUNIOR: 4-5 klasse .....................................................................................................9
Mærker: .............................................................................................................. 9
Patruljen: .......................................................................................................... 10
Møde: ............................................................................................................... 10
Leder: ............................................................................................................... 10
Generelt:........................................................................................................... 10
TROP: 6-9 klasse ...................................................................................................... 11
Mærker: ............................................................................................................. 11
Patruljen: .......................................................................................................... 12
Møde: ............................................................................................................... 12
Leder: ............................................................................................................... 12
Generelt:........................................................................................................... 12
KLAN: 10 kl og op ...................................................................................................... 13
Mærker: ............................................................................................................ 13
Patruljen: .......................................................................................................... 13
Møde: ............................................................................................................... 13
Leder: ............................................................................................................... 13
Generelt:........................................................................................................... 13
Mærkeinddelingen ..................................................................................................... 14

Version 1 – Januar 2015

Herfølgespejderne – den røde tråd

Generelt
Gyldighed
 Reglerne her er generelle og gælder for alle i hele gruppen – lige fra mikro til
gruppeleder.

Uniform & tørklæde
 SKAL bæres til ALLE ugentlige/månedlige møder, offentlige arrangementer,
på ture og ved ceremonier. Lederen KAN tillade at man ikke bærer uniform,
hvis det f.eks. er MEGET VARMT, men tørklædet BØR ALTID BÆRES. Hvis
man mister sit tørklæde, så er man forpligtet til at anskaffe et nyt – kan
købes i hytten og i spejdersport.

Spejderlommen (gælder mikro-junior)
 Skal indeholde: Papir, blyant, sikkerhedsnåle, plaster, lommetørklæder,
spejderbog for den gren man er i og meget gerne en sangbog.

Flaghejsning
 Sker ved samling om flagstangen, hvor man står i en halvcirkel. Under
hejsning gøres honnør UDEN hovedbeklædning og handsker, mens der
synges ”Der er ingenting der maner”. Dannebrog må IKKE røre jorden.
Når flaget skal ned igen synges der ”fra himlen er du faldet”.

Mødeknapper
 I ALLE grene skal der holdes styr på hvem der kommer, melder afbud, giver
besked hvis man kommer for sent - dette gælder også ved afhentning og
hvem der bare bliver væk med henblik på at få implementeret mødeknapper
hele vejen op.
Reglerne er som følger: Spejderen/lederen må maks. Have 5 afbud på et år.
Hvis spejderen/lederen bare bliver væk, så kan han/hun ikke opnå nogen
mødeknap det pågældende år. Dette gælder også ture/arrangementer.
Mødeknapper uddeles på oprykningsweekenden.

Årsstjerner
 For hvert fuldført spejderår, uddeles en ny årsstjerne indtil 10. år er nået.
Årsstjernerne uddeles på julestuen og oprykningen og altså ikke på selve
dagen for den enkelte.

Det blå mærke
 Hver spejder der erhverver et nyt medlem (eller leder) får et blåt mærke til
uniformen. Mærket skal sidde ved siden af mødestjernerne og uddeles først
når det nye medlem er meldt helt ind i gruppen. Der er ingen begrænsning i
hvor mange mærker man kan få.

Kilometermærker
 Kilometermærkerne der er målene for de enkelte grene, skal tages ved den
årlige Påskebjergmarch eller tilsvarende arrangement.
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Herfølgespejdernes leveregler
Levereglerne er lavet på baggrund af vores fokuspunkter: Fællesskab, Personlig udvikling
og Udeliv:


Herfølgespejderne har udeaktiviteter hvert møde.



Herfølgespejderne stræber efter en fremgang på 10 spejdere hvert år.



Herfølgespejdernes mål er at min. 2 nye ledere per år.



Herfølgespejdernes ledere deltager i kursus/uddannelsesmarked hvert år.



Herfølgespejderne laver projekter med andre spejdergrupper mindst 2 gange om
året udenfor lokalområdet.



Herfølgespejderne sørger for spejdernes personlige udvikling gennem varierende
og udfordrende oplevelser samt fællesskab.



Herfølgespejderne er synlige i lokalområdet med både løb og aktiviteter.



Herfølgespejderne sørger for kvalitet i spejderarbejdet ved at bruge korpsets
arbejdsstof og forløb samt løbende at udfordre spejdermødernes indhold.
Levereglerne er de regler vi skal arbejde efter. Vores aktiviteter skal altså altid
være overensstemmelse med disse.
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Grenmål
MIKRO: 0-1 klasse

Mærker:


Kilometermærker:
◦ 5 km



Færdighedsmærker
◦ Knivbevis



Forløbsmærker
◦ En god spejderkammerat
◦ Håndværk (Basis)
◦ Kultur og samfund (Basis)
◦ Natur (basis)
◦ Klima (Basis)



Ture:
◦ Møde andre steder end i hytten
◦ Sove uden mor & far



Diverse:
◦ Kunne råbåndsknob og tømmerstik
◦ Have kendskab til bål og have prøvet at riste skumfiduser eller lignende.
◦ Udfordre sanserne
◦ Have faste ramme for møderne:
▪ Starte til tiden (lære kl og mødedisciplin)
▪ Starte mødet med et fast ritual
▪ Slutte mødet med en sang
◦ Lave plancher med et emne

Patruljen:
Er samlet i patruljer men ingen PL/PA
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Møde:
Hver uge. Planlagt af lederne

Leder:
Altid til stede.

Generelt:
Mikroerne er til for at snuse til spejderarbejdet uden at det bliver for vildt og utrygt.
Det er også et godt sted at finde nye ledere i de interesserede forældre.
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MINI: 2-3 klasse

Mærker:


Kilometermærker:
◦ 10 km



Færdighedsmærker
◦ Savbevis
◦ Knivbevis (repetition)



Forløbsmærker
◦ Sundhedsmærket
◦ Håndværk (Udvidet)
◦ Pioner (Basis)
◦ Orientering (Basis)
◦ Kommunikation (Basis)
◦ Natur (Udvidet)
◦ Udeliv (Basis)
◦ Leg, sang og drama (Basis)
◦ Klar dig selv (Basis)



Ture:
◦ 6 årlige overnatninger uden mor & far



Diverse:
◦ Kunne tænde bål med hjælpe fra leder
◦ Have faste ramme for møderne:
▪ Starte mødet med et fast ritual
▪ Slutte mødet med en sang
◦ Deltage i bygningen sæbekassebil til Oak City Rally

Patruljen:
Er samlet i patruljer og prøver patruljeledelse og medbestemmelse
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Møde:
Hver uge. Planlagt af lederne

Leder:
Altid til stede.

Generelt:
Minierne er der hvor det for alvor begynder at blive sjovt at være spejder. Der er ikke
meget de ikke kan og resten skal de bare have lidt hjælp til. Minierne vil gerne hjælpe til og
der skal sørges for at findes passende arbejdsopgaver når de er sammen med de helt
store.
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JUNIOR: 4-5 klasse

Mærker:


Kilometermærker:
◦ 20 km



Færdighedsmærker
◦ Øksebevis
◦ Savbevis (repetition)
◦ Knivbevis (Hvis nødvendigt)



Forløbsmærker
◦ BRO-mærket
◦ Pioner (Udvidet)
◦ Orientering (Udvidet)
◦ Kultur & Samfund (Udvidet)
◦ Kommunikation (Udvidet)
◦ Udeliv (Udvidet)
◦ Leg, sang og drama (Udvidet)
◦ Klar dig selv (Udvidet)
◦ Klimamærket (Udvidet)



Ture:
◦ 6 årlige overnatninger
◦ Deltager i divisionsarrangementer og store ture



Diverse:
◦ Kunne tænde bål selv
◦ Starte mødet med et fast ritual
◦ Slutte mødet med en sang
◦ Bygge sæbekassebil til Oak City Rally
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Patruljen:
Er samlet i patruljer med skiftende PL/PA

Møde:
Hver uge. Planlagt af lederne

Leder:
Til stede i hytten.

Generelt:
Kan hjælpe til med vedligeholde af hytten (f.eks. i forbindelse med sav og øksebevis).
Det er i denne periode at de fleste spejdere stopper hvis møderne bliver til kage og hygge
frem for spejderarbejde. Det er derfor vigtigt at holde spejderne interesserede i at kunne få
noget fra hånden og at vise dem at sammenhold skaber store fede oplevelser.
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TROP: 6-9 klasse

Mærker:


Kilometermærker:
◦ 30 km eller mere



Færdighedsmærker
◦ Repetition hvis nødvendigt



Forløbsmærker
◦ Håndværk (Ekspert)
◦ Pioner (Ekspert)
◦ Orientering (Ekspert)
◦ Kultur & Samfund (Ekspert)
◦ Kommunikation (Ekspert)
◦ Natur (Ekspert)
◦ Udeliv (Ekspert)
◦ Leg, sang og drama (Ekspert)
◦ Klar dig selv (Ekspert)
◦ Klimamærket (Ekspert)



Ture:
◦ Deltager i divisionsarrangementer og store ture
◦ Deltager i krævende store løb på landsplan
◦ Planlægger og afholder ture for de mindre grene



Diverse:
◦ Kunne lave avancerede bål ud fra tilgængeligt brænde og behov.
◦ Starter mødet med et fast ritual.
◦ Slutter mødet med en sang.
◦ Bygge sæbekassebil til Oak City Rally.
◦ Lave Geocaches og løbe orienteringsløb
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Patruljen:
Bruger PL/PA rollerne i dagligt arbejde.

Møde:
Møder er selvstændige. Oplæg fra Leder
Møde med leder hver måned.

Leder:
Kan være til stede i hytten.

Generelt:
Kan hjælpe til med vedligeholde af hytten (f.eks. i forbindelse med sav og øksebevis)
Kan stå for vedligeholdelse af gruppens værktøj.
Har ansvarsopgaver i gruppen.
Bruger forløbstanken/laver projekter.
Troppen er den sidste gren der reelt har en leder. Det betyder at spejderne skal kunne
klare sig selv og være selvmotiverende, ellers ender møderne meget hurtigt i kaffe og
kage og det betyder at spejderne stopper. Der er masser af tilbud i arbejdsstoffet og ude i
landet der kræver en masse af en tropsspejder, det er bare om at gribe det og sælge ideen
til spejderne.
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KLAN: 10 kl og op

Mærker:


Kilometermærker:
◦ 50 km eller mere



Færdighedsmærker
◦ Repetition hvis nødvendigt



Forløbsmærker
◦ Hvad de mangler/ønsker



Ture:
◦ Deltager i divisionsarrangementer og store ture
◦ Deltager i krævende store løb på landsplan
◦ Planlægger ture til de mindre grene



Diverse:
◦ ?

Patruljen:
Arbejder i klaner uden ledere

Møde:
Møder er selvstændige og efter behov.

Leder:
Er medlem i klanen

Generelt:
Klanen er mest et socialt samlingspunkt for de spejdere der ikke har så fast en tilknytning
til gruppen at de er ledere. Det er en stor ressourcebank der kan hentes kræfter i såfremt
gruppen eller lederne har brug for dette.
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Mærkeinddelingen
Følger http://dds.dk/forloebsmaerker og hæftet forloebsmaerker

Mikro Mini
Junior Trop
Klan
Håndværk
Basis Udvidet
Ekspert
Pioner
Basis
Udvidet Ekspert
Orientering
Basis
Udvidet Ekspert
Kultur og samfund Basis
Udvidet Ekspert
Kommunikation
Basis
Udvidet Ekspert
Natur
Basis Udvidet
Ekspert
Udeliv
Basis
Udvidet Ekspert
Sø og strand
Tages efter behov
Leg, sang og drama
Basis
Udvidet Ekspert
Klar dig selv
Basis
Udvidet Ekspert
Klima
Basis
Udvidet Ekspert
Søspejder
Tages efter behov
En god kammerat
x
Sundhed
x
BRO
x
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